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Læs mere om aktiviteter i sognene på 
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www.granslevkirke.dk 
www.houlbjergkirke.dk 
Samt på Facebook.com
Du kan finde siden ved at skrive facebook.
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Forsiden: Foto af en historisk rose fra 
Kirsten Starups have i Granslev. 
Her foto af Lars´ pynt i Granslev kirke 
ved høstgudstjenesten sidste år. 

Har du et foto, du gerne vil have i kirke-
bladet, så send det til mig: lesa@km.dk

Deadline næste blad: 20. juli
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Denne her coronatid påvirker jo rigtig 
meget i vores samfund. Mange ældre er 
isolerede. Vi er alle blevet bedt om at 
holde afstand. For mig var det virkeligt 
svært at holde påske, uden at vi kunne 
mødes i kirkerne, som vi plejer. Men 
påskebudskabet skulle lyde alligevel, og 
det blev til fire prædikener, som nu ligger 
på YouTube. Hvis I vil tjekke dem ud, 
kan I gå ind på YouTube og søge på Lene 
Sander. 

Her kan I læse et uddrag 
af prædikenen til påskedag: 
”Verden, som vi kender den, er så for-
andret for os. Der florerer en virus, som 
hele verden har svært ved at få bugt med. 
En virus, der holder os isolerede. En 
virus, der kræver, at vi holder hinanden 
tre skridt fra livet. En virus, der gør, at 
vi tager handsker og måske endda også 
mundbind på. Håndtrykket, krammet 
og smilet er stærkt under pres. Det føles 
som én LANGfredag, hvis vi skal bruge 
påsketerminologi. Vi længes efter påske-
morgen.

Leonard Cohens berømte ord: ”Der er 
en sprække i alt, det er sådan lyset kom-
mer ind,” kan være gode at holde fast i i 
disse tider. Der er en sprække i alt, det er 
sådan lyset kommer ind. Og der er også 
sprækker i denne krise, det er sådan lyset 
kommer ind. 

 En sprække af lys er for mig hver mor-
gen, når Philip Faber synger morgensang 
med os. Vi genopdager, hvor fantastisk 
det er at synge sammen om end på 
afstand - men de digitale medier gør det 
muligt, at vi kan gøre det samtidigt. Der 
blæses ny luft i vores gamle sangskat. 

Den graves frem og byder os alle sammen 
op til fællessang, ja, nærmest fælles dans. 
Vi synger den potentielt farlige lungevi-
rus lige midt imod, når vi drager vores 
åndedræt i sang. Virussen, der truer med 
at tage luften ud af os bogstaveligt talt, 
den skal ikke få os til at holde op med at 
synge. 

Da det gryede af den første dag i ugen 
kom kvinderne til graven. At rejse sig 
med solen og bringe blomster til en 
grav er også en sprække, hvor lyset kan 
slippe igennem. Om end skridtene kan 
være meget tunge og fremtiden et luk-
ket land, er selve det at lægge en blomst 
en sprække af lys. Det er handling ud 
af kærlighed, ud af taknemmelighed og 
måske endda ud af håb. Kvinderne kom 
ud for at se til graven. En handling, der 
insisterer på, at der stadig er fællesskab. 
Fællesskab på trods af døden. Men det 
de erfarede var ikke bare en sprække af 
lys. Det var lynild! Lynild fra himlen. En 
engel. Normalt ser vi ikke engle, men det 
her var også mere end det normale. 

Det her var Gud, der med sin søn slog 
hul på dødens port, så lyset kunne vælde 
ind i graven og livet kunne opstå. Den 
store sten, der før spærrede vejen, blev 
ryddet til side, og den allerførste påske-
prædiken lød: ”Frygt ikke, jeg ved I søger 
efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke 
her, han er opstået, som han har sagt. 
Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd 
jer hen og sig til hans disciple, at han 
er opstået fra de døde. Og se, han går i 
forvejen for jer til Galilæa. Der skal I se 
ham. Nu har jeg sagt jer det.” 

Kære menigheder
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Nu har jeg sagt jer det. Englen har talt. 
Sådan. Og på kvindernes reaktion at 
dømme var beskeden forstået. De løb 
hen for at fortælle det. Selvom de havde 
modsatrettede følelser. Selvom de både 
var glade og bange. 
De løb hen – for troen fik dem til at 
springe afsted. Troen opstår i mødet 
med lyset. Lyset fra Gud. Det lys lyser 
på os, når vi hører ordet, og når vi lader 
Helligånden virke i os til tro. 

At vi mennesker skulle have svært 
ved at tro, det tror jeg faktisk ikke på. 
Troserfaringer findes mange steder i 
vores liv allerede, og her har vi ingen 
problemer med det. At der er nogen, der 
elsker mig, det kan jeg ikke forklare, det 
må jeg tro på. Ethvert barn er et mirakel. 
Livets opståen er et uforklarligt mirakel. 
Hjælpsomheden, som er opstået i sam-
fundet i denne tid, er faktisk også en lille 
smule uforklarlig. Lyset, der trænger ind, 
når vi synger sammen, er også en spræk-
ke af lys, som vi ikke sådan lige kan 
forklare. Håbet, der lever i vore hjerter 
på trods af svære livsvilkår, er også en 
sprække af lys. Så jo, der er uforklarlige 
sprækker af lys, som vi lever af og på. 
Troen kommer gennem den kæmpe 
sprække af lys, der brast igennem påske-
dag. 

Opsøg det lys, åbn dig for det, kald 
på det, bed om, og forvent ikke, at du 
bliver fri for modsatrettede følelser. De 
blev kvinderne ikke fri for. De var både 
glade og bange på én og samme tid. Men 
deres skridt blev båret af noget andet, 
end det de kom med. Alle vore lang-
fredagserfaringer bliver vi ikke fri for, 

men påskedag lyder det, viser det sig: 
Der er en kæmpe sprække af lys. Døden 
og modløsheden skal aldrig mere få det 
sidste ord i noget menneskes liv. Selvom 
vi måske skal til at bære mundbind, vil 
øjnene lyse. Selvom vi skal holde afstand, 
vil afstanden aldrig begrænse vores kær-
lighed. Selvom vi ikke kan overskue 
konsekvenserne af den her sygdom, så 
lyder det stærkt til os i dag: ”Frygt ikke.” 
Vores liv er allerede reddet. Glædelig 
påske.” 

Mange hilsener sognepræst Lene Sander
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Konfirmander - Bålgudstjeneste - Babysalmesang

Konfirmander
Risiko for coronasmitte gjorde 
desværre, at konfirmationerne måtte 
flyttes til:
Granslev kirke 
lørdag d. 22. august kl. 10.30
Jasmin Carlsen
Benjamin Bjørn Sonne Graversen 
Clara Zacho Rix Hedegaard
Niklas Brøgger Jensen
Frederik Holm Jensen 
Christian Jakobsen Løber
Kaya Nørgaard
Vilhelm Tycho Olsen
Anne Kirstine Ransborg Pedersen 

Haurum kirke 
søndag d. 23. august kl. 10.30
Elias Birk Levinsen
Alexander Moeslund Skau Rasmussen
Amalie Midtgaard Skov
Andreas Øllgaard Kyhl
August Kruse Olesen
Camilla Rahbek Stidsen
Isabel Sloth Jensen
Lasse Sloth Michelsen
Laura Engedal Vestergaard
Maximilian Schulze
Rune Marius Mikkelsen
Suzy Thiesen Pedersen
Cecilia Sofie Ellegaard Kolling 

Og så håber vi meget, at smitterisiko 
ikke igen spænder ben for de unge 
menneskers store dag.

Bålgudstjeneste
Søndag d. 21. juni kl. 19.00 inviterer 
menighedsrådet til bålgudstjene-
ste på Lars´ eng, Møllegyden 1, 
Granslev. Vi starter med en lille 
gudstjeneste, hvorefter der bydes på 
musikalsk underholdning. I skri-
vende stund arbejdes der på igen i år 
at træffe aftale med Granslev Byor-
kester om medvirken ved denne 
midsommergudstjeneste i Granslevs 
skønne natur. I forlængelse af mu-
sikken byder menighedsrådet på en 
lille forfriskning. 

Babysalmesang
Helt små børn er utroligt lydhøre 
over for sang og musik, og gennem 
aktiviteterne til babysalmesang 
stimuleres barnets sansemotoriske, 
følelsesmæssige, sociale og sprog-
lige udvikling. Til babysalmesang 
synger vi salmer, danser, vugger og 
laver andre aktiviteter i en hyggelig 
atmosfære i kirkerummet. Babysal-
mesang varetages af organist Martin 
Nipgaard Hansen.

Praktisk info
Hvem? For børn mellem 0-12 mdr. og 
far eller mor
Hvornår? 8 torsdage fra 13. august til 1. 
oktober kl. 13.00
Hvor? I Laurbjerg kirke
Tilmelding? Er gratis men nødvendig 
pga. begrænset deltagerantal og sker 
til Martin Nipgaard Hansen orga-
nist8870@gmail.com / 61 77 05 78
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Sognekoret
Velkommen til en ny sæson, nye og 
”gamle” sangere!!
Sognekorets nye sæson går i gang 
torsdag d. 20. august kl. 19.30-21.30.
Sangaftenerne foregår som sædvan-
ligt i Sognehuset i Houlbjerg, og nye 
sangere er hjerteligt velkomne! 
Koret synger oftest 3-stemmigt, og 
repertoiret er en bred blanding af 
sange og musik fra folkelige, klassi-
ske og rytmiske traditioner, og der 
er både kirkelig og verdslig musik 
på programmet. Vi medvirker ved 
udvalgte gudstjenester og arrange-
menter i løbet af året.
Sognekoret er et glad og hyggeligt 
kor, og ambitionen er at det skal 
være både sjovt og udviklende at 
gå til kor. Hver sangaften har vi 
stemmeopvarmning og korøvelser, 
men man behøver ikke kunne noder 

for at være med. Der er altid en god 
hyggestund undervejs – med kaffe 
og kage! Vi afslutter gerne korafte-
nerne med sange fra højskolesang-
bogen.
Det er gratis at deltage, og man er 
velkommen til at komme på besøg 
og prøve!

Børnekoret Løvsangerne
er et tilbud til alle børn fra 2.-6. 
klasse i Houlbjerg, Granslev, Hau-
rum og Sall samt vores nabosogne 
Laurbjerg, Værum og Ørum. 
Løvsangerne øver hver torsdag 
kl.15.15-16.15 i Laurbjerg Konfir-
mandstue.
Første gang efter sommerferien er 
torsdag d. 20. august.
Koret medvirker nogle gange i årets 
løb ved koncerter og gudstjenester.
Vi har også forskellige sociale akti-
viteter, fx arrangerer vi en årlig kor-
lejr og deltager i større kor-stævner 
med andre børnekor.
Løvsangerne har to korledere, nem-
lig Martin Nipgaard Hansen, orga-
nist i Laurbjerg, Ørum og Værum 
og Birgitte Østergaard herfra. 
Man er velkommen til at komme på 
besøg i koret, før man beslutter sig 
endeligt for, om man vil være med.
Birgitte Østergaard, tlf. 6177 7653, 
Mail: birgitteoep@gmail.com

Kor i kirkerne
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Personalenyt - Aktiviteter

Velkommen 
til ny graver ved Sall Kirke
Som ny graver ved Sall kirke er fra 
1. maj ansat Trine Leisgård Jakob-
sen. Trine bor i Hammel med sin 
mand og tre børn og har indtil nu 
arbejdet som pædagog i Thorsø, 
men er også uddannet skov- og land-
skabsfagtekniker, hvorved hun er 
godt rustet til arbejdet som graver. 
Vi ser frem til et godt og positivt 
samarbejde. Velkommen fra menig-
hed, personale og menighedsråd ved 
Sall Kirke.

Aktiviteter i sognehuset
Vi må jo konstatere. at der ikke har 
været aktivitet i sognehuset et styk-
ke tid.  De genkommende ugentlige 
eller 14dages samvær som nørkle-
klub, kor, pensionistsamvær med 
brætspil, it og frokost, studiekreds 
osv. har naturligvis været omfattet 
af lockdown. De planlagte højsko-
leaftner for marts, april og forment-

lig også maj har vi måttet aflyse. 
Heldigvis har alle foredragsholdere 
nikket ja til at komme til efteråret i 
stedet.
Så vi kan glæde os til at høre Jan 
Daugaard fortælle om sin families 
historie i foredraget ”Jens Daugaard. 
En familiefortælling fra Houlbjerg” 
og så kommer Jans bror, Lars med 
til en senere aften, hvor vi skal høre 
om ”Tidsbilleder fra Houlbjerg”, og 
det har bl.a. noget med Houlbjerg 
fodbolds storhedstid at gøre. Selvom 
brødrene Daugaard har deres fokus 
på Houlbjerg, vil der være så meget 
tidstypisk historiefortælling, som vi 
nok alle kan relatere til, uanset hvor 
vi kommer fra.
Vi skal heller ikke snydes for Anna 
Elisabeth Jessen, som bragede igen-
nem med sin forfatterdebut ”Om 
hundrede år”, hvor hun med ud-
gangspunkt i sin egen slægt fortæller 
en familiekrønike fra Sønderjylland, 
hvor vi følger familien fra 1. ver-
denskrigs udbrud i 1914 og 100 år 
frem.  Udskydelsen til trods vil vi til 
november stadig være i året for Gen-
foreningsjubilæet. 
Jeg tror også vi får en aftale i stand 
med Kaj Normann Andersen – 
trioen. Så der er noget at se frem til, 
mens vi stadig husker at spritte og 
holde afstand – og forhåbentlig alle 
får en dejlig sommer. 
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Sket i kirkerne - Sognetur - Fra sognene

Sognetur den 20. august 2020
I år går sogneturen til Optagelses-
hjemmet Møltrup ved Vildbjerg – et 
sted hvor mænd kan finde støtte til 
at komme videre i livet. Optagelses-
hjemmet er oprettet af fængselspræst 
Johannes Munck i 1912, det hviler 
på et kristent grundlag, er en større 
gård med produktion - vi skal høre 
om stedet, drikke kaffe og måske 
handle i deres lille butik.
Vi starter fra Sognehuset i Houl-
bjerg kl. 12.00 og forventer at være 
hjemme igen omkring kl. 18.00.
Pris: 50 kr. 

Tilmelding til kordegn Alice Olsen 
på tlf.: 6463 2848
Mail: AOL@KM.DK

Houlbjerg Kirke har fået nyt tag
Det er ikke sket ret meget I Houl-
bjerg kirke de sidste måneder, men 
heldigvis har der ikke været pro-
blemer med projekterne udendørs. 

Ca. samtidig med at Coronavirus så 
småt holdt sit indtog i Danmark, be-
gyndte håndværkerne arbejdet med 
at lægge nyt tag på kirkens skib. Vi 
har i flere år haft problemer med 
snefygning og vand inde på kirke-
loftet med begyndende rådskader til 
følge. Mange af tagstenene var frost-
sprængte, og de hyppige understryg-
ninger fik sværere og sværere ved 
at lappe hullerne. M.a.o. vi trængte 
til et nyt tag. Og nu blev der råd til 
det i kraft af en bevilling fra provsti-
et og godkendelse af projektet fra 
Århus Stift.

Nu (24.april) hvor vi har tørke-
lignende tilstande, høj sol og vildt 
forår, er det allerede svært at huske. 
Men i januar og februar var det rig-
tig træls vejr. Stort set ikke en dag 
uden regn – ofte i stride strømme, 
og dertil kom at det også blæste me-
get. Så det var surt arbejde at ligge 
på et tag og pille tagsten ned, lægge 
nye lægter, og lægge de nye tagsten 
op. Som deres mester sagde: ”det er 
ikke pivede folk, jeg har ansat!”, og 
det må vi give ham ret i. De gik på 
med krum hals, godt humør og god 
værkstedshumor. Heldigvis foregik 
en del af arbejdet dog inde på loftet, 
og vi har nu fået undertag, så vi 
slipper for de evindelige understryg-
ninger. 
Undervejs med arbejdet konsta-
terede håndværkerne at mange af 

Døbte 
Emil Rohde Bergsten i Granslev kirke 
Ruben Karl Mannik i Sall kirke

Velsignede guldbryllup 
Bente og Villy Østergaard 
i Haurum Kirke

Bisatte og begravede
Esther Marie Sørensen i Haurum kirke 
Stinne Jensen i Haurum kirke 
Jan Kjær Andersen i Sall kirke
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Sket i kirkerne - Sognetur - Fra sognene

Menighedsrådsmøder:
Sall menighedsråd, Sall menighedsråd, 
11. august kl. 16.30-18.3011. august kl. 16.30-18.30
Fællesrådsmøde,Fællesrådsmøde,  
11. august kl. 18.30-19.3011. august kl. 18.30-19.30
Haurum, Granslev, Haurum, Granslev, 
Houlbjerg menighedsråd, Houlbjerg menighedsråd, 
11. august kl. 19.30-21.3011. august kl. 19.30-21.30

Møderne finder sted i Sognehuset i Møderne finder sted i Sognehuset i 
HoulbjergHoulbjerg

rygningsstene på korets tag   sad 
løse, og heldigvis blev der plads 
i budgettet til at vi kunne få det 
problem klaret, nu hvor vi alligevel 
havde stilladset. Til gengæld viste 
det sig heldigvis at der kun ganske få 
steder var rådskader som følge af det 
utætte tag. Vores trækonstruktion 
er sund og god, så med det nye tag 
på plads og reparation af tagrygning 
på kor og udskiftning af frønnede 
sternbrædder forventer vi at have en 
gennemgribende velholdt og sund 
kirke de næste mange, mange år. 
Indtil videre må vi nyde synet ude-
fra. Forhåbentlig kan vi også snart 
mødes indenfor.

Menighedsrådsvalg
Kære sognebørn – så nærmer tiden 
sig igen for menighedsrådsvalg – 
denne gang er der lavet lidt om på 
valgprocedure – der laves to aftener, 
første aften med orientering om 
menighedsrådets opgaver, kirkens 

økonomi og mulighed for debat og 
anden aften med opstillingsmøde.
Orienteringsmødet er berammet 
til d. 9. juni og valgforsamling er 
berammet til d. 15. september
Dog skal man vær opmærksom på, 
at corona kan spænde ben for disse 
aftener, så hold øje med dagspresse 
og div. opslag.

Orienteringsmøder:
Tirsdag d. 9. juni
Haurum-Granslev-Houlbjerg sogne i 
Sognehuset kl. 19.00
Sall sogn i Sall kirke kl. 19.30

Valgforsamlinger:
Tirsdag d. 15. september 
Haurum-Granslev-Houlbjerg sogne i 
Sognehuset kl. 19.00
Sall sogn i Sall kirke kl. 19.30  

Vel mødt
Sall - og Haurum-Granslev-Houl-
bjerg Menighedsråd

Valg - Møder
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Kirkens ansatte
Sognepræst 
Lene Sander, Niær præstegård, 
Niærvej 7, 8450 Hammel, 
fastnet: 8696 4024, mobil: 2917 4024. 
Mail: LESA@KM.DK  /  Mandag fri.
Ferie: 29. juni – 19. juli begge dage 
inkl. Friweekend 15. – 16. august.
 I disse perioder passes embedet af 
sognepræst Eva Graabek, Laurbjerg. 
Telefon 86468032 eller 61679041. 
egr@km.dk. Mandag fridag.

Haurum kirke
Graver: 
René Gulev, tlf. 86969469
graverhaurum@outlook.dk
Graverafløser: 
Trine Leisgård Jakobsen (se Sall kirke)
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen, tlf. 86964497
vm30@privat.dk
Nøgle til kirken kan lånes hos  
Hanne Hounsgaard, Nørrevænget 6, 
Tlf. 86964626.

Sall kirke
Kirkesanger: 
Steen Bjørn Søndergaard, 
Tlf. 26448934
steen.bjoern.soendergaard@hotmail.dk
Graver:
Trine Leisgård Jakobsen,
Tlf. 26250188
jakobsentrine@hotmail.com
Graverafløser:
René Gulev (se Haurum kirke)
Menighedsrådsformand: 
Lars Helbo, tlf. 86969315
lars.helbo@gmail.com
Sall kirke kan ses i graverens arbejdstid.

Houlbjerg Kirke
Graver: 
Anja H. Talbot, tlf. 21170531
anjatalbot@icloud.com 
Graverafløser: 
Lars Mørk Andersen (se Granslev kirke)
Kirkesanger
Steen Bjørn Søndergaard (se Sall kirke)
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen (se Haurum kirke)
Houlbjerg kirke kan ses i fra kl. 8.00 – 
16.00

Granslev kirke
Graver: Lars Mørk Andersen,
Tlf. 25305567 
larsdaglejer@gmail.com
Graverafløser: 
Anja H. Talbot (se Houlbjerg kirke)
Kirkesanger
Steen Bjørn Søndergaard (se Sall kirke)
Menighedsrådsformand:
Kirsten Larsen (se Haurum kirke)
Nøgle til kirken kan lånes hos 
graveren eller hos Kirsten Larsen, 
Voer Møllevej 30, Granslev.

For alle kirkerne
Organist:
Birgitte Østergaard Petersen, 
Tlf. 61777653 - birgitteoep@gmail.com

Præstesekretær og kordegn
Alice Olsen,  træffes i Sognehuset 
Man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17
Tlf. 64632848 - aol@km.dk

Sognehusets adresse: 
Villungsvej 16, 8870 Langå 



11

Kirkekontoret med mere
Fødsel og faderskab
Såfremt man er gift og har født på et 
sygehus, skal man intet foretage sig. 
Sygehuset melder fødslen til sognet, og 
ægtefællen bliver automatisk registreret 
som far. Ugifte forældre skal via borger.
dk sende en ”Omsorgs- og ansvarserklæ-
ring” til bopælssognet inden 14 dage ef-
ter fødslen, hvis faderskabet anerkendes 
og fælles forældremyndighed ønskes.

Dåb
Anmeldes til sognepræsten. Der er føl-
gende muligheder for dåb: 
-I en allerede planlagt gudstjeneste. Se 
evt. gudstjenesteoversigten på Sallkirke.
dk 
-Der er mulighed for en separat dåbs-
gudstjeneste på de fleste søndage kl. 
12.30 i ønsket kirke.
- Der mulighed for lørdagsdåb om for-
middagen på følgende datoer: D. 12. sep-
tember og 14. november ”Først til møl-
le” bestemmer i hvilke kirker, der bliver 
afholdt dåbsgudstjenester disse lørdage 
(max. 2 dåbsgudstjenester pr. lørdag og 
max. 3 dåb i den enkelte dåbsgudstjene-
ste).
Kontakt sognepræsten for endelig aftale.

Vielse
Vielse anmeldes hos sognepræsten. Der 
skal endvidere via borger.dk indsendes 
ægteskabserklæring til bopælskommu-
nen, hvorefter kommunen udsteder en 
prøvelsesattest (gyldig i 4 mdr.). Ønskes 
navneændring i forbindelse med vielse, 
anmeldes dette i god tid til bopælssognet 
via borger.dk

Dødsfald 
- anmeldes inden 2 dage til sognepræsten 
samt via borger.dk. 
Kontakt evt. en bedemand.

Navneændring 
- anmeldes til bopælssognet via borger.
dk. Næsten alle navneændringer undta-
gen i forbindelse med vielse koster ge-
byr. Generelt skal alle anmeldelser om 
registrering af navne, faderskab og døds-
fald foretages på www.borger.dk. 
Ring  til kordegn Alice Olsen,  
træffes man-fre 9 – 13 samt tors 15 – 17. 
Telefon 64632848. Mail: aol@km.dk

Samtale: 
En henvendelse er altid velkommen, hvis 
nogen ønsker - eller hører om én, der 
ønsker - en samtale med præsten.
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Gudstjenesteliste
1. juni kl. 9.30 i Granslev 
2. Pinsedag, EG

7. juni kl. 11.00 i Sall 
Trinitatis søndag, LS

14. juni kl. 11.00 i Houlbjerg 
1. s. e. trinitatis, LS 

21. juni kl. 19.00 i Granslev, LS 
Bålgudstjeneste på Lars´ eng,
Møllegyden 1, Granslev

28. juni kl. 11.00 i Haurum 
3. s. e. trinitatis, LS

5. juli kl. 9.30 i Sall 
4. s. e. trinitatis, EG

12. juli kl. 9.30 i Houlbjerg 
5. s. e. trinitatis, EG

19. juli kl. 11.00 i Granslev 
6. s. e. trinitatis, EG

26. juli kl. 9.30 i Haurum 
7. s. e. trinitatis, LS

2. august kl. 9.30 i Sall 
8. s. e. trinitatis, LS

9. august kl. 11.00 i Haurum 
9. s. e. trinitatis, LS

16. august kl. 9.30 i Houlbjerg 
10. s. e. trinitatis, NN

22. august kl. 10.30 i Granslev 
KONFIRMATION, LS

23. august kl. 10.30 i Haurum 
KONFIRMATION, LS

30. august kl. 11.00 i Houlbjerg 
12. s. e. trinitatis, LS

6. september kl. 11.00 i Sall 
13 s. e. trinitatis, LS

Forkortelser:
LS: Lene Sander
EG: Eva Graabek
NN: Vikar

Gudstjenester 
på Sall Friplejehjem:
Aftales direkte med plejehjemmet, 
når der kommer en afklaring i for-
hold til Corona.

Forbehold: Arrangementer omtalt i 
dette blad afholdes under forudsæt-
ning af grønt lys fra sundhedsmyn-
dighederne.


